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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয় 
 

বাংলােদশ �স� ক��প� 
 পিরক�না ও ঊ�য়ন শাখা

বাংলােদশ �স� ক��পে�র িনজ� অথ �ায়েন বা�বায়নাধীন উ�য়ন�লক কায ��মস�েহর জা�য়াির ২০২২ মােস অ�ি�ত অ�গিত পয �ােলাচনা সভার

কায �িববরণী।

সভাপিত
�মাঃ মন�র �হােসন 

 িনব �াহী পিরচালক
সভার তািরখ ১৯ জা�য়াির ২০২২ি�:
সভার সময় সকাল ০৯.৩০ ঘ�কা
�ান সে�লন ক�, বাংলােদশ �স� ক��প�।
উপি�িত পিরিশ�-‘ক’

        সভাপিত সভায় অংশ�হণকারী সকলেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। আেলাচ��িচ-১ অ�যায়ী গত ২৩ িডেস�র ২০২১ তািরখ অ�ি�ত

বাংলােদশ �স� ক��পে�র িনজ� অথ �ায়েন বা�বায়নাধীন উ�য়ন�লক কায ��মস�েহর অ�গিত পয �ােলাচনা সভার কায �িববরণীেত  �কান আপি� না

থাকায় সব �স�িত�েম তা �ঢ়ী�ত হয়। অত:পর আেলাচ��িচ-২ অ�যায়ী  ২৩ িডেস�র ২০২১ তািরখ অ�ি�ত সভার িস�া�স�েহর বা�বায়ন অ�গিত

সভায় িব�ািরতভােব উপ�াপন করা হয়। 

২।    পরবত�েত আেলাচ��িচ-২ অ�যায়ী �স� ক��পে�র িনজ� অথ �ায়েন চলমান িবিভ� উ�য়ন কােজর উপর আেলাচনা এবং িন��প িস�া�স�হ �হীত

হয়: 
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িবষয় আেলাচনা িস�া� ও বা�বায়নকারী কম �কত�া

২
.
১

ব�ব� �স� এলাকায়
মসিজদ ও িমউিজয়াম
িনম �াণ 

সভায় পিরচালক (�শাসন) জানান �য, (ক) ব�ব� �স�
এলাকার জিম �বহার এবং �ব�াপনার িনিম� �িতেবদন দািখেলর
জ� ০৩ সদ� িবিশ� এক� কিম� গঠন করা হেয়েছ। কিম� শী�ই
�স� এলাকা সেরজিমন পিরদশ �ন করেবন। 
 
সভাপিত,  ব�ব� �স� এলাকার  জিম �বহার এবং �ব�াপনার
িবষেয় গ�ত কিম�েক আগামী ৩১ জা�য়াির ২০২২ তািরেখর মে�
�িতেবদন দািখেলর িনেদ �শনা �দান কেরন। 
 
(খ) ত�াবধায়ক �েকৗশলী (সড়ক) জানান �য, মসিজদ
িনম �ােণর  দরপ� যাচাই-বাছাই এর কাজ �শষ পয �ােয় রেয়েছ।
এছাড়া,  আগামী ২৩ জা�য়াির ২০২২ তািরখ িমউিজয়াম িনম �ােণর
�া�লন �ড়া�করণ কিম�র সভা আহবান করা হেয়েছ।

ক) ব�ব� �স� এলাকার জিম �বহার এবং
�ব�াপনার িবষেয় গ�ত কিম� আগামী ৩১
জা�য়াির ২০২২ তািরেখর মে� �িতেবদন
দািখল করেব।  
 
বা�বায়েন: সংি�� কিম�।
 
 
 
 
 
খ) য�না �স� এলাকায়  মসিজদ িনম �ােণর
দরপ� িনধ �ািরত সমেয়র মে� ��ায়ন করেত
হেব এবং িমউিজয়াম িনম �ােণর লে��  দরপ�
�ি�য়াকরেণর কাজ স�� করেত হেব। 
 
বা�বায়েন: �ধান �েকৗশলী, বােসক।
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িবষয় আেলাচনা িস�া� ও বা�বায়নকারী কম �কত�া

২
.
২

ব�ব�  �স�র
নদীশাসন কােজর
র�ণােব��ণর
জ�  Multi  Bea
m  Survey  Equ
ipment-
সহ ন�ন Boat �য়

সভায়  ত�াবধায়ক �েকৗশলী (মিনটিরং) জানান �য,  ব�ব� �স�
সাইট অিফস �থেক হাইে�াসােভ �র  জ�  Multi Beam
Survey Equipment-সহ ন�ন  boat  �েয়র
লে�� Institute of Water Modelling (IWM)-
এর িবেশষ�েদর মতামত �হণ�ব �ক �া�লন অ�েমাদেনর জ� নিথ
উপ�াপন করা হেয়েছ।

ব�ব�  �স�র  নদীশাসন    এলাকায় হাইে�া
সােভ �র জ�  Multi  Beam Survey
Equipment-সহ  ন�ন  Boat  �েয়
দরপ� আহবান করেত হেব।
 
বা�বায়েন: �ধান �েকৗশলী, বােসক।

২
.
৩

Multi  Beam  S
urvey  Equipm
ent-এর মা�েম প�া
ব��খী �স�
এলাকার �া� data 
analysis  করার
জ� �িশ�ণ
আেয়াজন 

সভা�ক অবিহত করা হয় �য, Multi Beam Survey সং�া�
�েয়াজনীয় সফটওয়�ার ইন�েলশন স�� হেল �িবধাজনক
সমেয় Multi Beam Survey Equipment-এর মা�েম
প�া ব��খী �স� এলাকার �া�  Data Analysis  করার জ�
িবিবএ’র সহকারী �েকৗশলী ও উপ-সহকারী �েকৗশলী�ক প�া �স�
�কে�র জ� �েয়াজনীয় �িশ�ণ �দান করা হেব।

Multi Beam Survey  সং�া�
�েয়াজনীয় সফটওয়�ার ইন�েলশন স��
হেল �িবধাজনক সমেয়  Multi Beam
Survey Equipment-এর মা�েম প�া
ব��খী �স� এলাকার  �া�  Data
Analysis  করার জ� িবিবএ’র সহকারী
�েকৗশলী ও উপ-সহকারী �েকৗশলী�ক  প�া
�স� �কে�র জ� �েয়াজনীয় �িশ�ণ
�দান করেত হেব। 
 
বা�বায়েন:  পিরচালক (�শাসন),  বােসক ও
�ক� পিরচালক, প�া ব��খী �স� িনম �াণ
�ক�।

২
.
৪

ব�ব�  �স�র  Pot
Bearing  �িত�াপ
ন

সভায় ত�াবধায়ক �েকৗশলী (সড়ক ও �স�) জানান �য, ব�ব�
�স�র  Pot Bearing  �িত�াপেনর লে��
�স�র O&M Operator, CCCC ltd  হেত �া� �া�লন�
যাচাই-বাছাই করা হে�। 

 
Original Supplier  �িত�ান হেত  ব�ব�  �স�র  Pot
Bearing  �িত�াপেন �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর
জ� সভাপিত িনেদ �শনা �দান কেরন।

Original Supplier  �িত�ান
হেত অ�ািধকার িভি�েত ব�ব� �স�র Pot
Bearing  �িত�াপেনর �েয়াজনীয় �ব�া
�হণ করেত হেব। 
 
বা�বায়েন: �ধান �েকৗশলী, বােসক।

২
.
৫

প�া ব��খী �স�র
র�ণােব�ণ ও �টাল
আদায় 

সভায়  ত�াবধায়ক  �েকৗশলী  (মিনটিরং)  জানান �য,  প�া ব��খী
�স�র র�ণােব�ণ ও �টাল আদােয়র লে�� অপােরটর িনেয়ােগর
িবষেয় িজ-�-িজ প�িতেত �য়েযা� প�/�সবার �� িন�পণ সং�া�
কিম�র �নেগিসেয়শন ��িত সভা গত ১৮ জা�য়াির ২০২২ তািরখ
অ�ি�ত হেয়েছ।
 
�ড়া� �নেগািসেয়শন সভার জ� �েয়াজনীয় কাগজপ� ��েতর জ�
সভাপিত িনেদ �শনা �দান কেরন।

প�া ব��খী �স�র র�ণােব�ণ ও �টাল
আদােয়র লে�� অপােরটর িনেয়া�গর
িবষেয় ��াবকারী �িত�ান ক��ক দািখল�ত
 আিথ �ক ��াব ও সংেশািধত কািরগির ��াব
িজ-�-িজ প�িতেত �য়ত� প�/�সবার ��
িন�পণ সং�া� কিম�েত যথাযথ ��িত �হণ
�ব �ক উপ�াপন করেত হেব।
 
বা�বায়েন:  ত�াবধায়ক �েকৗশলী
(মিনটিরং), বােসক।

২
.
৬

��ার�র �স�র
সািব �ক �মরামতসহ
য�পািত  (Seismic
Device) �িত�াপন

সভায়  ত�াবধায়ক �েকৗশলী (নদী শাসন)  জানান �য,
��ার�র  �স�র  renovation/�মরামত কােজর  Onsite
Investigation  ও স�া�তা সমী�ার কােজ  China
communications Highway Planning and
Design Institute Co. Ltd. (HPDI)-এর �িতিনিধর
সােথ ই-�মইেল�যাগােযাগ করা হে�।  HPDI-হেত  বিণ �ত �স�
স�িক�ত ত�ািদ চাওয়া হেয়েছ যা �ণয়ন কের শী�ই ��রণ করা
হেব।  সভাপিত,  HPDI-এর সােথ �যাগােযাগ অ�াহত রাখার
িনেদ �শনা �দান কেরন।
 

�স�র  renovation/�মরামত
কােজর  Onsite Investigation  ও
স�া�তা সমী�ার কােজ   China
communications Highway
Planning and Design Institute
Co. Ltd. (HPDI)-এর সােথ�যাগােযাগ
অ�াহত রাখেত হেব। 
 
বা�বায়েন:  ত�াবধায়ক �েকৗশলী (নদী
শাসন) , বােসক।
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২
.
৭

িকেশারগ� �জলার
িমঠামইন উপেজলা
সদর হেত কিরমগ�
উপেজলার মিরচখালী
পয �� উড়াল সড়ক
িনম �ােণর স�া�তা
সমী�া পিরচালনা
 
�ি� ��-
১৯,৬৩,১৯,১৪০ টাকা

সভায় �ধান �েকৗশলী  (ক)  িকেশারগ� �জলার িমঠামইন উপেজলা
সদর হেত কিরমগ� উপেজলার মিরচখালী পয �� উড়াল সড়ক িনম �াণ
এবং এর সংেযাগ সড়ক িহেসেব িকেশারগ� হেত মিরচখালী পয ��
িব�মান রা�া� �শ�করেণর কাজ �’� বা�বায়েন জ�লতা
এড়ােত একক সং�া িহেসেব িবিবএ’র মা�েম বা�বায়ন করার
��াব কেরন। 
 
সভাপিত বিণ �ত ��াব� িবশদ যাচাই-বাছাইেয়র িনেদ �শনা �দান
কেরন।
 
(খ) গত ১৭/১১/২০২১ তািরখ পরামশ �ক �িত�ান ক��ক
দািখল�ত Draft Final িরেপাট � এর িভি�েত ��ত�ত �কে�র
খসড়া িডিপিপ �স� িবভােগ ��রণ করা হেয়েছ। 

(ক)  িকেশারগ� �জলার িমঠামইন উপেজলা
সদর হেত কিরমগ� উপেজলার মিরচখালী
পয �� উড়াল সড়ক িনম �াণ এবং এর সংেযাগ
সড়ক িহেসেব িকেশারগ� হেত মিরচখালী
পয �� িব�মান রা�া� �শ�করেণর কাজ �’�
একক সং�া িহেসেব িবিবএ’র মা�েম
বা�বায়ন করার ��াব যাচাই-বাছাই কের
�দখেত হেব।
 
 
 
 
 
(খ) িডিপিপ অ�েমাদেনর লে�� �স� িবভােগর
সােথ �যাগােযাগ অ�াহত রাখেত হেব।
 
বা�বায়েন:  পিরচালক (পিরক�না ও
উ�য়ন) এবং �ধান �েকৗশলী, বােসক।

২
.
৮

“�লতা-আড়াইহাজার-
বা�ারাম�র সড়েক
�মঘনা �স�” িনম �ােণর
লে�� LAP, RAP 
�ণয়ন
ও  Concessiona
ry Loan
Agreement  �া
�র
 

সভায় ত�াবধায়ক �েকৗশলী (মিনটিরং) জানান �য,  (ক) গত
০৩/০১/২০২২ তািরখ হেত  Land Acquisition Plan
(LAP) এবং Resettlement Action Plan (RAP)-
এর কাজ �� হেয়েছ। এছাড়া, জা�য়াির ২০২২ মােসই  Traffic
Survey-এর কায ��ম �� হেব।
 
(খ)  Revised Work
Schedule  অ�যায়ী  Concessionary Loan
Agreement �া�েরর স�া� তািরখ �ম’ ২০২৩ িনধ �ারণ করা
হেয়েছ।
 
সভাপিত, িনধ �ািরত সমেয়র মে�  LAP  এবং  RAP-এর
কাজ  স��করণ ও  Concessionary Loan
Agreement �া�েরর জ� িনেদ �শনা �দান কেরন। 

(ক)  APA-�ত বিণ �ত িনধ �ািরত সমেয়র
মে�  LAP, RAP, Traffic
Survey স�� করেত হেব। 
 
 
 
 
 
(খ)  িনধ �ািরত সমেয়র
মে�  Concessionary Loan
Agreement  �া�ের �েয়াজনীয় �ব�া
�হণ করেত হেব। 
 
বা�বায়েন: িপিপিপ �সল,  বােসক এবং �ক�
পিরচালক, �ডিলভাির টীম।

২
.
৯

ব�ব� �স�র আথ �-
সামািজক �ভাব
��ায়ন
 
�ি�
��-৭৩,৪০,৬০০  টা
কা

সভায় অিতির� পিরচালক (মওই) জানান �য, ২৩ িডেস�র ২০২২
তািরখ অ�ি�ত �াফট ফাইনাল িরেপাট � উপ�াপনায় �া� মতামেতর
আেলােক পরামশ �ক �িত�ান ফাইনাল িরেপাট � দািখল কেরেছ।
 
সভাপিত,  সংি�� ��কেহা�ারেদর উপি�িতেত ফাইনাল িরেপােট �র
উপর �ফ�য়াির ২০২২ মােস উপ�াপনা আেয়াজেনর িনেদ �শনা �দান
কেরন। 

সংি�� ��কেহা�ারেদর উপি�িতেত ফাইনাল
িরেপােট �র উপর �ফ�য়াির ২০২২ মােস
উপ�াপনা আেয়াজন করেত হেব। 
 
বা�বায়েন:  পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন),
বােসক।
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�
ম

িবষয় আেলাচনা িস�া� ও বা�বায়নকারী কম �কত�া

২
.
১
০

িবিভ� উ�য়ন সহেযাগী
সং�ার সােথ
�যাগােযাগ

সভায়  অিতির�  পিরচালক (মওই) জানান �য,  ��ার�র �স�র
সািব �ক �মরামতসহ য�পািত  (Seismic
Device)  �িত�াপন  ও  য�না টােনল িনম �ােণ  �াক স�া�তা
সমী�া পিরচালনাসহ অ�া� িবষেয় ঢাকা� চায়না রা��েতর সােথ
সভা আেয়াজেনর িবষেয় বােসেকর পে�র ��ি�েত �স� িবভাগ হেত
অথ �ৈনিতক স�ক� িবভােগ প� ��রণ কেরেছ।
 

��ার�র �স�র সািব �ক �মরামতসহ
য�পািত  (Seismic
Device)  �িত�াপন  ও  য�না টােনল
িনম �ােণ  �াক স�া�তা সমী�া  পিরচালনাসহ
অ�া� িবষেয় ঢাকা� চায়না রা��েতর সােথ
সভা আেয়াজেনর িনিম�  অথ �ৈনিতক স�ক�
িবভােগর সােথ �যাগােযাগ অ�াহত রাখেত
হেব।
 
বা�বায়েন:  পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন),
বােসক।

২
.
১
১

কণ ��লী নদীর
তলেদেশ ব�েলন
সড়ক টােনল িনম �াণ
�কে�র অধীেন
িনম �াণাধীন সািভ �স
এিরয়ায়
এক�  “Bridge
Research
Institute &
Training
Center” �িত�া

সভায়  পিরচালক (�শাসন) জানান �য,  কণ ��লী নদীর তলেদেশ
ব�েলন সড়ক টােনল িনম �াণ �কে�র সািভ �স এিরয়ায়
এক�  “Bridge Research Institute & Training
Center”  �িত�ার লে�� নীিতগত অ�েমাদেনর জ�
বােসেকর পরবত� �বাড � সভায় উপ�াপন করা হেব।
 

কণ ��লী নদীর তলেদেশ ব�েলন সড়ক টােনল
িনম �াণ �কে�র সািভ �স এিরয়ায়
এক�  “Bridge Research
Institute & Training
Center”  �িত�ার লে�� নীিতগত
অ�েমাদেনর জ� বােসেকর  পরবত� �বাড �
সভায় উপ�াপন করেত হেব। 
 
 
বা�বায়েন: পিরচালক (�শাসন), বােসক।

২
.
১
২

ঢাকা এিলেভেটড
এ�ে�সওেয় িপিপিপ
�কে�র
  আওতায়  Center
of
Excellence  �িত
�া 

সভায়  পিরচালক (�শাসন) জানান �য,  Center of
Execellence �িত�ার িবষেয় পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন)-
এর �ন�ে� ও িবিভ� অ�িবভােগর �িতিনিধর সম�েয় গ�ত কিম�
ক��ক Concept Paper/Proposal  �ণয়েনর কাজ চলমান
রেয়েছ।
 
সভাপিত  Center of Excellence  �িত�ার
িবষেয় Concept Paper/Proposal দািখেলর সময় ২.১১-এ
বিণ �ত ��ািবত  “Bridge Research Institute &
Training Center”  �ক  Center of
Excellence মােন �াপেনর িবষয়�  িবেবচনার  িনেদ �শনা �দান
কেরন।

Center of Excellence  �িত�ার
িবষেয়  Concept
Paper/Proposal  দািখেলর সময়
��ািবত  “Bridge Research
Institute & Training
Center”  �ক  Center of
Excellence  মােন
�াপেনর িবষয়� িবেবচনা করেত হেব।
 
বা�বায়েন:  পিরচালক (পিরক�না ও
উ�য়ন) বােসক-এর �ন�ে� গ�ত কিম�

৩। পিরেশেষ অ� �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি�ত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।

 
 

�মাঃ মন�র �হােসন 
 িনব �াহী পিরচালক

�ারক ন�র: ৫০.০১.০০০০.৩০১.০৬.০০৩.১৩.৪৮ তািরখ: 

২০ জা�য়াির ২০২২

৬ মাঘ ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
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১) পিরচালক, পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন) এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�

২) পিরচালক (অিতির� দািয়�), পিরচালক (�শাসন) এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�
 

৩) পিরচালক, পিরচালক (অথ � ও িহসাব) এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�
 ৪) �ধান �েকৗশলী, �ধান �েকৗশলী এর দ�র , বাংলােদশ �স� ক��প�

 
৫) অিতির� পিরচালক, অিতির� পিরচালক (পিরক�না ও ঊ�য়ন) এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�

৬) অিতির� পিরচালক (অিতির� দািয়�), অিতির� পিরচালক (�শাসন) এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�
 

৭) অিতির� পিরচালক, অিতির� পিরচালক (অথ � ও িহসাব) এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�
 ৮) অিতির� পিরচালক, অিতির� পিরচালক (মিনটিরং এ� ইভ�া�েয়শন), বাংলােদশ �স� ক��প�

 
৯) এিডশনাল ডাইের�র , এিডশনাল ডাইের�র (প�া �স� সাইট অিফস), বাংলােদশ �স� ক��প�

১০) �পািরনেটনেড� ইি�িনয়ার, �পািরনেটনেড� ইি�িনয়ার (মিনটিরং) এর দ�র , বাংলােদশ �স� ক��প�
 

১১) ত�াবধায়ক �েকৗশলী, �পািরনেটনেড� ইি�িনয়ার (�স�) এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�
 ১২) ত�াবধায়ক �েকৗশলী, �পািরনেটনেড� ইি�িনয়ার (নদী শাসন) এর দ�র , বাংলােদশ �স� ক��প�

 
১৩) একা� সিচব, সিচব এর দ�র, �স� িবভাগ

১৪) উপপিরচালক, পিরেবশ শাখা, বাংলােদশ �স� ক��প�
 

১৫) িনব �াহী �েকৗশলী, সড়ক শাখা, বাংলােদশ �স� ক��প�
 ১৬) িনব �াহী �েকৗশলী, ভবন শাখা, বাংলােদশ �স� ক��প�
 

১৭) ��া�ামার , আইিস� �সল, বাংলােদশ �স� ক��প�

১৮) এি�িকউ�ভ ইি�িনয়ার, এি�িকউ�ভ ইি�িনয়ার (�মকািনক�াল), বাংলােদশ �স� ক��প�
 

১৯) উপপিরচালক, িহসাব ও বােজট শাখা, বাংলােদশ �স� ক��প�
 ২০) উপপিরচালক, অিডট শাখা, বাংলােদশ �স� ক��প�

 
২১) উপপিরচালক, �শাসন শাখা, বাংলােদশ �স� ক��প�

২২) উপপিরচালক, এে�ট শাখা, বাংলােদশ �স� ক��প�
 

২৩) উপপিরচালক, পিরক�না ও ঊ�য়ন শাখা, বাংলােদশ �স� ক��প�
 ২৪) িনব �াহী �েকৗশলী, নদীশাসন শাখা, বাংলােদশ �স� ক��প�

 
২৫) সহকারী পিরচালক (পিরক�না ও ঊ�য়ন), পিরক�না ও ঊ�য়ন শাখা, বাংলােদশ �স� ক��প�

 
 

এ এফ এম তা�ল ইসলাম 
 

উপপিরচালক


